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GUARULHOS - Vista de um dos principais cartões-postais do segundo maior município do Estado de São Paulo
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Mauro Naves é repórter 
da Globo há trinta anos. Du-
rante esses trinta anos exer-
ceu sua profissão com corre-
ção e dignidade. Qualidades 
que o tornaram um dos mais 
eficientes e confiáveis repór-
teres da equipe esportiva da 
emissora. Na folha de servi-
ços prestada à maior rede 
de TV do país não há um só 
senão, uma só mancha capaz 
de colocar em dúvida sua de-
dicação ao trabalho de infor-
mar. Com ética, credibilidade 
e decência.

Quando Mauro Naves foi 
admitido na Globo eu esta-
va lá. Era correspondente da 
emissora na Europa, depois 
fui trabalhar em Washington 
e Nova York, nos Estados 
Unidos e não foram poucas 
as vezes que nos cruzamos 
no trabalho. Copas do Mundo 
disputadas na Espanha, Mé-
xico, Itália, Estados Unidos, 
França e Alemanha. Tiveram 
também os Jogos Olímpi-
cos e dezenas de outras co-
berturas. Nunca integrei em 
caráter permanente a equi-
pe esportiva da Globo. Mas 
era utilizado em coberturas 
eventuais.

Por isso, falo de Mauro 
Naves com muita segurança. 
Conheço poucos como ele.

 
A punição
Com essa história de Ney-

mar e a modelo que o acusou 
de estupro, o repórter da Glo-
bo acabou sendo envolvido e 
punido pelos seus patrões. 
Alegaram que Naves foi afas-
tado porque teria intermedia-

do tentativa de acordo entre 
as partes.  

Os detalhes desta história 
já são conhecidos, mesmo 
porque William Bonner, ân-
cora do Jornal Nacional, leu 
nota no principal noticiário da 
casa, dizendo que o repórter 
contrariara a “expectativa da 
empresa sobre a conduta de 
seus jornalistas”.

Bonner não disse tudo. 
Segundo a “rádio corredor” 
nos estúdios da emissora do 
Rio de Janeiro, a bronca toda 
foi provocada pelo fato do 
repórter não ter noticiado a 
confusão que o jogador Ney-
mar se metera, dando um 
“furo” ao estilo que o Jornal 
Nacional gosta de promover. 
A Globo adora faturar com 
coisas desse tipo. Não espe-
rou as considerações de Mau-
ro e ouvir dele a justificativa 
da cautela em dar a notícia. 
Ou até mesmo mostrar que, 
naquela altura do campeona-
to, Naves não dispunha ainda 
das informações para justi-
ficar o tal “furo”. Afinal, ele 
apenas tinha intermediado 
um número de telefone, no 
caso do pai de Neymar, com 
um advogado amigo dele, 
José Edgard Bueno.

Daniel Castro, no UOL, 
disse que jornalistas da pró-
pria emissora acharam que a 
Globo “pegou pesado”. “Afi-
nal, é normal um repórter for-
necer um contato a uma fon-
te em troca de algo maior”.

Resumo da Ópera: A Glo-
bo queria ser a primeira a dar 
a notícia. Não conseguiu. Pau 
no repórter.

ser feita pelo inscrito com um documen-
to de identidade (original) ou documento 
com foto neste sábado (8), das 10h às 17h, 
no Atacadão, que fica na avenida Otávio 
Braga de Mesquita, 3.116.

Além da corrida e caminhada, o even-
to contará com diversas ações, como afe-
rição de pressão, avaliação física e nutri-
cional, quick massage, aulas de ginástica, 
Zumba e ritmos, a partir das 7h.

de semana são o mirante e os equipamentos 
de alongamento na pista de caminhada.

De acordo com Andrea Viegart, direto-
ra do Departamento de Proteção Animal 
(DPAN) da Secretaria de Meio Ambiente, a 
reforma atendeu a inúmeros pedidos dos 
moradores da região. “O pet park Fracalan-
za é um dos mais movimentados da cidade. 
Há uma interação entre os moradores e eles 
realizam até festa de aniversário para os 
pets”, explica.

desidratação, pneumonia e infecção urinária. 
Nascido em 8 de novembro de 1933 no Rio 

de Janeiro, Serguei passou parte da adoles-
cência nos Estados Unidos, e depois de alguns 
retornos ao Brasil, voltou à América do Norte 
tentar uma carreira na música. Em 1969, es-
teve no festival de Woodstock, e também foi 
neste ano que diz ter conhecido, e mantido 
relações, com Janis Joplin. Considerado o ro-
queiro mais antigo do Brasil, ele se mantinha 
em atividade com a banda Pandemonium e 
ainda administrava o Templo do Rock, espaço 
onde vivia em Saquarema (RJ).

O evento esportivo que comemora a 
Semana do Meio Ambiente e integra o 
calendário de corridas da Prefeitura de 
Guarulhos, o Circuito Eco Ambiental III 
acontece neste domingo (09) com larga-
da na avenida Paulo Faccini, altura da en-
trada do Bosque Maia. Programada para 
as 8 horas, acontece a largada das corri-
das de 5 km e 10 km, e a caminhada de 
2,5 km. A retirada do kit somente poderá 

A partir das 14h deste sábado (08), fre-
quentadores do Centro Municipal de Edu-
cação Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, e 
seus animais de estimação terão mais es-
paço para brincar e passear com a entrega 
da ampliação do pet park, que foi revitali-
zado e agora conta com 450 m2 de área 
cercada, pista de agility, área exclusiva para 
convivência pet e acessibilidade para ca-
deirantes.  Outras novidades no Fracalanza 
que estarão disponíveis a partir deste final 

Uma das figuras mais emblemáticas do 
rock, Serguei, ou Sérgio Augusto Bustamen-
te, nome de batismo, morreu nesta sexta-feira 
(07). Ele estava internado no Hospital Zilda 
Arns, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. 

O músico havia sido transferido ao Centro 
de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Zil-
da Arns no dia 29 de maio, após uma piora na 
sua situação. Ele estava internado em um hos-
pital de Saquarema desde o início de maio, e 
apresentou arritimia severa e insuficiência res-
piratória na noite da segunda-feira (27). A in-
ternação ocorreu por conta de um quadro de 

Circuito Eco Ambiental III acontece neste domingo na Paulo Faccini

Parque Julio Fracalanza entrega pet park ampliado e mirante no sábado

Serguei morre aos 85 anos em hospital de Volta Redonda
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Guti sanciona novo Plano Diretor e Lei de Inovação Saúde deve entregar reforma 
do Hospital Pimentas até 2020

Licitação para reforma do Thomeozão deve ser publicada neste mês

Guarulhos deve contar com três corredores de ônibus

Secretaria da Habitação deve oferecer 700 lotes urbanizados até o final do ano

FOTOS: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - O prefeito 
Guti sancionou nesta sexta-
-feira (07) dois projetos de leis: 
um trata do novo Plano Diretor 
para Guarulhos e o outro se re-
fere à Lei de Inovação. Ambos 
foram aprovados na Câmara 
no último dia 21.

A Lei de Inovação prevê a 
instituição do Sistema de Ino-
vação de Guarulhos (SIG) e 
do o Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (CMCTI). O texto também 
estabelece ações de fomento à 
cultura de inovação e ao em-
preendedorismo inovador no 
município.

Já o Plano Diretor, um ins-
trumento básico da política 

LUCY TAMBORINO - A Secretaria 
da Saúde deve entregar até o 
final do ano que vem a se-
gunda e terceira fases da re-
forma do Hospital Pimentas-
-Bonsucesso. A informação 
foi confirmada na sexta-feira 
(07) pela secretária de Saúde, 
Ana Cristina Kantzos, duran-
te audiência pública do proje-
to da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO 2020.

A segunda fase, com in-
vestimentos de quase R$ 5 
milhões, deve contemplar a 
reforma do estacionamento, de 
cinco salas do hospital, elevado-
res e sistema de incêndio. Já a 
terceira fase, com valor total de 
aproximados R$ 8 milhões, se 
estenderá para o centro cirúr-
gico e a reforma do segundo e 
o terceiro andares. O montante 

LUCY TAMBORINO - A licitação 
que prevê uma reforma estru-
tural, como na parte elétrica e 
hidráulica do Ginásio Polies-
portivo Paschoal Thomeo, po-
pularmente conhecido como 
Thomeozão, deverá ser publi-
cada neste mês. A informação 
foi confirmada pela Secreta-

LUCY TAMBORINO - A cidade deve 
receber três novos corredores 
de ônibus até o ano que vem: 
nas avenidas Monteiro Lobato, 
Papa João Paulo e Santos Du-
mont. A informação foi confir-
mada pelo secretário de Obras, 

LUCY TAMBORINO - A Secretaria 
da Habitação deve oferecer cer-
ca de 700 lotes urbanizados até 
o final do ano. A medida serve 
como alternativa para realocar 
pessoas em áreas de risco. No 
programa, a família receberia o 
lote e o projeto para construção 
aprovado. 

A iniciativa pretende lidar 
com a indefinição de progra-

urbana da cidade, tem como 
propósito promover o desen-
volvimento urbano, ambiental, 
econômico e social de forma 

sustentável, para todo o terri-
tório de Guarulhos. O projeto 
deve nortear as políticas urba-
nas para os próximos 10 anos.

será investido pela Caixa Eco-
nômica Federal. 

“Com a conclusão da inter-
venção teremos um hospital 
totalmente completo e com 
maior capacidade de atendi-
mento. Com isso, vamos fazer 
uma nova reconfiguração de 
atenção. Hoje já existe um con-
trato vigente, uma demanda e 
meta a ser atingida, o que nós 
vamos propor é reorganizar 
cada meta, tipo de cirurgia e 
atendimento”, explicou. 

Outra unidade que deverá 
contar com reforma é o Hos-
pital Municipal de Urgências 
(HMU), a medida deve intervir 
na enfermaria e no telhado. 
“Nós temos uma emenda par-
lamentar no valor de R$ 500 
mil que está para ser liberada”, 
garantiu a secretária.Marco Antonio Guimarães, 

nesta sexta-feira (07) em audi-
ência pública da LDO 2020.

O primeiro a ser entre-
gue será o Santos Dumont, 
que tem previsão para o final 
deste ano, já os outros dois 
devem ser concluídos até o 
final de 2020. Juntos, os três 
terão extensão de cerca de 6 
Km, com intuito de desafogar 
o trânsito nas regiões. 

Outra obra que deverá ser 
entregue é o canal na avenida 
Minas Gerais, com investimen-
to de RS 2,5 milhões. A inter-
venção já está sendo licitada e 
tem previsão de conclusão para 
o final deste ano. Já o reservató-
rio deverá ser licitado posterior-
mente e contar com cerca de R$ 
10 milhões. Os recursos são da 
Caixa Econômica Federal. 

Na audiência o secretário 
também mencionou sobre a 

mas federais, como o Minha 
Casa Minha Vida. Ainda em 
estudo, não é possível afirmar 
qual a região que deverá ser 
contemplada com os lotes ou se 
haverá algum incentivo finan-
ceiro para auxiliar nos custos 
da construção. 

“É um investimento menor 
e tem um impacto muito gran-
de, porque você oferece um lote 

com água, esgoto, saneamento, 
pavimentação, drenagem, ou 
seja, toda infraestrutura. Nossa 
intenção é fornecer também 
o projeto aprovado e dar uma 
assistência técnica para que a 
pessoa consiga iniciar a cons-
trução já orientada e da forma 
mais organizada”, explicou o 
secretário de Habitação, Silvio 
Figueiredo, nesta sexta-feira 

(07) em audiência pública da 
LDO 2020.

Ele também destacou que 
está sendo realizado um levan-
tamento das áreas na cidade. 
“Nós estamos trabalhando para 
identificar o que é área de risco, 
porque existe um mapeamento 
que foi feito pelo governo an-
terior e depois pelo Ministério 
Público, considerando uma 

interferência na parceria Públi-
co-Privada (PPP) para o esgota-
mento sanitário de Guarulhos. 
Antes uma empresa privada 
era responsável pelo tratamen-
to do esgoto no município, o 
que agora cabe à prefeitura. 
“Em contrapartida do contrato, 
a Sabesp entregará um investi-
mento de R$ 150 milhões em 
cinco anos, então, nós temos R$ 
30 milhões por ano para traba-
lhar, não só esgotamento, mas 
também drenagem e uma série 
de fatores”, explicou. 

Outra demanda da pasta é 
lidar com a iluminação públi-
ca. Guimarães afirmou que na 
gestão anterior cerca de 20% 
das lâmpadas em toda cidade 
estavam queimadas. Hoje o 
percentual está em pouco mais 
7%, o objetivo da secretaria é 
diminuir ainda mais esse per-
centual.

grande extensão do município 
como área de risco e tecnica-
mente nem todas são. Para tirar 
essa dúvida os técnicos estão 
visitando os locais e realizando 
um estudo”, pontuou. 

Ao todo o município possui 
cerca de 90 ações referentes a 
habitações que teoricamente 
estariam em áreas de risco e 
preservação permanente.

ria de Esporte e Lazer.  
De acordo com a pasta, o 

estudo de projetos já foi en-
caminhado ao Departamento 
de Licitações para providên-
cias. O documento agora pas-
sa por trâmites internos que 
devem garantir a publicação 
do certame.
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Operação ‘Tapa-buracos’ atinge a marca 
de 18 mil manutenções realizadas

Campanha do Agasalho já 
totaliza 30 mil peças arrecadadas

FOTO: RAFAEL DOS ANJOS/COMUNICAÇÃO PROGUARU

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A operação-
-tapa-buracos implementa-
da pela prefeitura, iniciada 
em 15 de abril, atingiu nes-
ta sexta-feira (07), a marca 
de 18 mil buracos tapados. 
A força tarefa, que vem sen-
do executada pela Proguaru 
(Progresso e Desenvolvi-
mento de Guarulhos S/A) e 
Sabesp/Saae, pretende reali-
zar a manutenção de apro-
ximadamente 30 mil bura-

DA REDAÇÃO - A Campanha 
do Agasalho 2019 “Um gol 
de placa contra o frio” está a 
todo vapor e as primeiras cai-
xas coletoras já começaram a 
ser recolhidas pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, compu-
tando aproximadamente até 
o momento 30 mil peças de 
roupa. Quem ainda não doou 
tem até o próximo dia 27 de 
agosto para fazer a sua con-
tribuição e proporcionar dias 
mais quentes aos munícipes 
em situação de vulnerabili-
dade social. Para participar, 
basta ir aos postos de coleta 
e doar cobertores, agasalhos, 
sapatos e qualquer tipo de 
roupa (femininas, de bebês, 
crianças e masculinas) em 
bom estado.

As caixas coletoras da 
campanha estão espalhadas 
por mais de 400 pontos em 
toda cidade, como em todos 
os CEUS, 143 escolas muni-

cos até julho.
As equipes da Proguaru 

executaram manutenções 
em vias localizadas nos 
bairros Jardim Santa Ma-
ria, Jardim São João, Jardim 
Jacy, Jardim São Francisco, 
Parque Jurema, Vila Galvão, 
Jardim Diogo, Cidade Mar-
tins e Jardim Cocaia.

Já na região central, a 
empresa executou o recape 
do pavimento da baia de 

ponto de ônibus localizada 
na Praça IV Centenário, já 
que o trecho também rece-
beu manutenções no siste-
ma de drenagem.

Pelo planejamento es-
tabelecido, as regiões a se-
rem atendidas pelas equi-
pes são: Cumbica (30/05 a 
23/06), Ponte Grande (06/06 
a 15/06), Cidade Martins 
(16/06 a 10/11) e Várzea do 
Palácio (11/07 a 14/07).

cipais, 30 UBSs, lojas, empre-
sas, condomínios, faculda-
des, secretarias municipais, 
Corpo de Bombeiros, shop-
ping centers, OAB, entre ou-
tros pontos, que podem ser 
conferidos no link https://bit.
ly/2QxEanq.
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Confira as melhores sugestões de presentes para o seu amor
Alianças Look Feminino Completo

Lingerie Macaquinho

Par de alianças com estrutura de prata e 
chapa de ouro 18k R$1.300,00, na A Suis-
sa – Internacional Shopping 1º Piso 

Cropped Regata Madu Marinho 
- R$139,99,  Saia Palpita Marinho - 
R$179,99, Parca Preta - R$249,99, Óculos 
de sol – R$159,00, na HandBook - Sho-
pping Maia 3º Piso.

Calcinha Fio Dental Black Lace R$59,00 
e Sutiã Push uo Black Lace R$109,00, na 
Calvin Klein 1° Piso

A Bella Ryca oferece o lindo Macaquinho 
de crepe em diversas cores, tamanhos M e G 
no valor de R$ 139,99, além de oferecer  
acessórios para compor o presente do seu 
amor.
Loja Bella Ryca Boutique - Av. Salgado Fi-
lho, 1606 - Centro - Guarulhos/ SP

Perfumes
Sauvage Dior Masculino 100ml e per-
fume Miss Dior Feminino R$565,00, 
na Fragrance – Internacional Sho-
pping 1º Piso

Relógio
Samsung Galaxy Watch – 42mm, 
R$1.999,00, na Samsumg - Shopping 
Maia 2º Piso.

Malhas Masculinas
2 Malhas por R$99,99, na TNG– Inter-
nacional Shopping 1º Piso

Calças Jeans Femininas 
Calças Denim a partir de R$89,90, na 
Forever 21 - Shopping Maia 3º Piso.

Kit Pipoca
Kit Pipoca com almofada, balde e 
2 copos com canudo  R$119,90, na 
Papel Magia – Internacional Sho-
pping 1º Piso

Kit Imaginarium
ScrapBook R$ 149,90 . Livro de 
recordação de momentos, com fo-
lhas para descreve-los. Capa com 
coração que ascende a luz. Copo 
térmico R$ 79,90, na Imaginarium  
- Shopping Maia 2º Piso.
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Governo de SP anuncia reforma de 120 delegacias no Estado

Governo quer moeda única para 
América do Sul, diz Bolsonaro

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria e o secretário da 
Segurança Pública, general 
João Camilo Pires de Campos, 
anunciaram nesta sexta-feira 
(07) a reforma de 120 dele-
gacias no estado. A iniciativa 
será uma parceria com a ini-
ciativa privada, que irá custear 
todo o investimento estimado 
de R$ 480 milhões.

“Gradualmente, o nosso 
objetivo é estabelecer o padrão 
Poupatempo de atendimento à 

DA REDAÇÃO - O presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro, afirmou nesta sexta-fei-
ra (07) que o governo quer 
uma moeda única para 
toda a América do Sul. A 
proposta foi apresentada 
ontem pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

Segundo Bolsonaro, a 
ideia é começar pelo Bra-
sil e Argentina, que são os 
maiores países sul-ameri-
canos, e depois expandi-la 
para outras nações, se elas 
desejarem.

“Uma família começa 
com duas pessoas. A ideia 
foi lançada na Argentina. 
O que ouvi o Paulo Guedes 
dizer é que ele gostaria que 
outros países se preocupas-
sem com isso e quem sabe 
fazer uma moeda única 
aqui na América do Sul”.

Segundo o presidente, a 

nova moeda pode represen-
tar perdas e ganhos, mas, 
de um modo geral, o país 
tem muito mais a ganhar 
do que perder. Ele disse 
que a moeda única pode 
travar aventuras socialistas 
na América do Sul.

Bolsonaro disse esperar 
que o Mercosul consiga 
fechar ainda este ano um 
acordo comercial com a 
União Europeia. E demons-
trou preocupação com uma 
possível eleição de Cristina 
Kirchner no próximo pleito 
presidencial argentino.

“Obviamente existe uma 
preocupação de todos que 
são amantes da democracia 
e da liberdade dos destinos 
que porventura a Argentina 
possa tomar”, disse durante 
cerimônia de formatura de 
sargentos da Marinha, no 
Rio de Janeiro.
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Cronograma
O plano contempla reparo das estruturas físicas das unidades policiais, com foco na 

reforma dos telhados, na parte elétrica, hidráulica e pintura, além de equipamentos. A 
supervisão da execução das obras, a cargo do setor privado, será feita pela Administração 
da Polícia Civil. A estimativa é que as obras comecem em julho e sejam concluídas no 
primeiro semestre de 2020.

população. Não só na qualida-
de física, como na qualidade de 
velocidade, presteza e confiabi-
lidade”, disse Doria, sobre as de-
legacias que serão reformadas.

As medidas visam aperfei-
çoar o atendimento à popula-
ção e melhorar as condições 
de trabalho dos policiais. As 
obras serão concentradas em 
delegacias da capital e da Re-
gião Metropolitana, incluindo 
as especializadas.

As unidades foram selecio-

nadas com base em critérios 
técnicos e operacionais, após 
três meses de análises reali-
zadas pela Delegacia-Geral de 
Polícia. A previsão é que mais 
unidades de polícia judiciária 
sejam reformadas a partir do 
próximo ano.

“Buscamos que os nossos 
profissionais possam traba-
lhar melhor e as pessoas que 
nos procuram possam ser me-
lhor atendidas”, afirmou o Se-
cretário.
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      A prefeitura realiza no próximo dia 
13, às 14h, no auditório da Secretaria de 
Justiça, Centro, a palestra “A Importância 
do Desenvolvimento: Desconstruindo Mitos 
Ambientais”, com o biólogo Fábio Roberto de 
Moraes Vieira.  O evento tem entrada gratuita. 
A palestra abordará questões ambientais, com 
foco no desenvolvimento urbano, seus impactos, 
soluções e problemas em níveis mundial, 
nacional e local, sob as óticas da Justiça 
Ambiental, desenvolvimento, sustentabilidade, 
mudanças climáticas, desmatamento, 
ocupações irregulares, saneamento básico e 
ilhas de calor urbanas. 

      Estão abertas as inscrições para o Curso 
de Contação de Histórias “De Coração para 
Coração”, ministrado pelo professor Márcio 
Grou. As aulas, que acontecem aos sábados, 
das 9h às 13h, no Auditório 2B do Adamastor 
Centro, são gratuitas e têm classificação mínima 
de 18 anos. O curso é destinado a professores, 
educadores, estudantes de marketing e cinema, 
profissionais da saúde e demais pessoas 
interessadas em aprender a narrar histórias, 
descobrir e se integrar à arte narrativa e 
conhecer mais sobre sua técnica. As inscrições 
para participação devem ser feitas pelo e-mail: 
cursos.marciogrou@gmail.com. 

ANOTE

A última, no amistoso da Seleção 
na quarta-feira, aconteceu em 
um lance normal de jogo

Multimilionário com apenas 27 
anos, titular da Seleção Brasileira e 
um dos esportistas mais bem pagos 
do mundo, com muitos títulos con-
quistados na carreira e dezenas de pa-
trocinadores que engordam o cofre, 
tem mulheres lotando suas redes so-
ciais afim de “visita-lo” em Paris, São 
Paulo ou onde estiver, carrões, heli-
cópteros, jatos, muitos “parças” para 
bajulá-lo e um pai apagando todos 
os rastros dos equívocos que comete, 
Neymar tem quase tudo na vida, o 
craque só não conseguiu uma coisa, o 
título de melhor jogador do mundo e 

provavelmente nunca conseguirá.
Não vou nem entrar no mérito 

das acusações de violência e estupro 
que correm os noticiários nos últi-
mos dias, isso é assunto para a polí-
cia resolver. O que chama a atenção 
no caso são alguns detalhes da vida 
do craque, coisas que todo mundo 
desconfia que aconteça, mas que fo-
ram revelados nas conversas com a 
modelo Najila Trindade.

Antes de encontrar a modelo, 
Neymar diz que está no final da re-
cuperação de sua lesão no pé, dias 
depois, antes de encontrá-la, diz que 

já está bebendo e que depois vai para 
uma festa. Difícil imaginar que a ro-
tina dele seja muito diferente disso 
que vimos, é impossível não lembrar 
de sua chegada triunfal para curtir 
alguns dias de Carnaval, ainda de 
muletas, se recuperando de uma gra-
ve lesão.  

Só para dar comparação, Messi é 
um craque e um grande atleta, Cris-
tiano Ronaldo é ainda mais atleta, 
cuida da parte física como poucos 
esportistas, não é tão habilidoso, 
CR7 sabe que é isso que faz dele um 
craque dentro de campo. Neymar 
é só um jovem talentoso, que cur-
te cada momento de fama dentro 
e fora de campo. Nem atleta e nem 
craque, por isso, dificilmente voltará 
ao posto que já ocupou, o de tercei-
ro melhor jogador do mundo. Muito 
menor é a chance de chegar ao topo 
desse pódio.

Kaká era um grande atleta, talen-
toso, mas nem de longe tinha a habi-
lidade de Neymar ou Messi. Com ar-
rancadas impressionantes e preparo 
físico acima da média, custou muito 
a ele chegar ao posto de melhor do 
mundo em 2007. Será que Neymar 
está disposto aos mesmo sacrifício 
para chegar lá?

Foram três lesões graves em um 
curto período. A última, no amisto-
so da Seleção na quarta-feira, acon-
teceu em um lance normal de jogo. 
Um lance de azar ou falta de um 
cuidado melhor com o corpo? Com 
tantos compromissos, jogos impor-
tantes e carregando a esperança e a 
responsabilidade que se coloca nele, 
no clube e na Seleção, todos querem 
[e pressionam] para que Neymar es-
teja sempre em campo e isso é um 
problema.

Neymar precisa dar um tempo de 
verdade e cuidar de sua mente e seu 
corpo, materiais de trabalho de todo 
esportista. Mas deve ser muito com-
plicado ser Neymar.

É difícil ser 
Neymar

PONTO
DE VISTA

é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico.

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

Av. Otávio Braga de Mesquita, 827
Vila Nsa Sra de Fátima - Guarulhos/SP
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Toninho Oliveira é o novo coordenador 
de esportes do Guarulhense

Sub-16 do Guarulhense joga 
a vida contra o São Paulo

Galo viaja a Campinas para semifinais da Liga Paulista

FOTOS: LUCAS CANOSA

FOTO: DIVULGAÇÃO

LUCAS CANOSA - Pensando na 
maior proximidade entre 
pais, atletas, comissão técni-
ca e diretoria, o Guarulhense 
anunciou o experiente To-
ninho Oliveira como coor-
denador esportivo do clube. 
Trabalhando há 17 meses 
como treinador do sub-18, o 
professor deixa o comando 
da equipe para se dedicar à 
nova função diretiva.

Toninho Oliveira obteve 
trabalhos de destaques no fu-
tebol de Guarulhos à frente 
das duas equipes da cidade, 
o Flamengo e o Guarulhos, 

LUCAS CANOSA - Após a derro-
ta no jogo de ida pelas quar-
tas de final do Campeonato 
Metropolitano, o sub-16 do 
Guarulhense volta a entrar 
em quadra neste sábado, na 
partida da volta diante do 
São Paulo, às 12h45, diante 
do São Paulo, no Ginásio da 
Federação.

O Galo precisa vencer 
por cinco gols de diferença 
no tempo normal para levar 
o confronto à prorrogação, 
onde tem vantagem do em-
pate pela melhor campanha 
na primeira fase, ou seis para 
avançar direto às semifinais. 
Apesar do grande desafio, 
a situação não desanima o 
professor Tony Santana. “É 
uma missão ingrata, mas 
pecamos muito na primeira 

inclusive revelando Henri-
que Dourado, um dos gran-
des nomes quando o assunto 
é gol atualmente.

Aos 20 anos, Toninho 
Oliveira ingressou no curso 
de Educação Física e iniciou 
sua carreira no comando téc-
nico do Vila das Palmeiras, 
hoje Associação Desportiva 
Guarulhos, onde trabalhou 
com nomes como Almir, que 
começou com ele, foi cam-
peão de Liga Nacional pelo 
Atlético Mineiro, jogando 
com nomes como Falcão, e 
foi comandado pelo técnico 

Milton Ziller, que também é 
guarulhense.

A coordenação não impe-
de que Toninho volte a traba-
lhar dentro das quatro linhas. 
É o que garante o presidente 
Carlos Alberto Fernandes, o 
Carlinhos. “Toninho tem nos-
sa total confiança e veio para 
ser treinador no time de cam-
po, que estamos montando. 
Assim será feito. No entanto, 
ele não pode abandonar in-
teiramente o futsal. Estamos 
muito felizes sabendo que ele 
se dedicará ao campo, ao fut-
sal, ao vôlei e qualquer outro 
esporte que tenhamos, pois é 
de gente capacitada que pre-
cisamos aqui”, relatou.

Outro a comemorar o fato 
foi o próprio Oliveira, que se 
diz animado para o cargo. 
“Era algo que vinha pensan-
do há algum tempo. É novo 
pra mim. Pretendo acompa-
nhar as escolinhas, os nú-
cleos, os times de alto rendi-
mento e toda a parte interna 
do Guarulhense, sem deixar 
de lado o futebol de campo, 
que trabalhamos em parale-
lo. Me sinto confiante e pre-
parado”, garantiu.

partida, sobretudo nas finali-
zações, o que gerou o placar 
a favor do São Paulo. Agora 
precisamos de muito foco e 
determinação para alcançar 
o objetivo”, disse.

Dono da segunda melhor 
campanha do campeonato 
na primeira fase, Tony não 
desanima e passa uma men-
sagem ao grupo. “Da mesma 
forma que eles fizeram um 
grande resultado na última 
semana, nós também pode-
mos fazer. Temos um bom 
time que, se atento durante 
o jogo, pode sim brigar pelo 
título”, finalizou.

Guarulhense e São Paulo 
se enfrentam neste sábado, 
às 12h45, no Presidente Ciro, 
Ginásio que pertence à Fede-
ração Paulista de Futsal.

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

LUCAS CANOSA - Com duas 
equipes classificadas para 
a fase decisiva da Liga Pau-
lista, o Guarulhense viaja a 
Campinas, onde, neste sába-
do, 8, serão disputadas as se-
mifinais do torneio. Estarão 
em quadra as equipes sub-9, 
que enfrenta a Portuguesa às 
17h e, mais tarde, o sub-11, 

que encara o mesmo adver-
sário às 19h.

Comandante do time sub-
11, o professor Márcio Toni fa-
lou sobre o adversário. “Tive-
mos uma partida muito dura 
e disputada contra a Lusa. 
Nós entramos com o sub-10 
no torneio, mas estou feliz 
pelo desempenho, ainda mais 

tendo meninos mais novos 
que as demais equipes. Ven-
cemos a maioria dos jogos 
e aqui estamos, nas semifi-
nais. Esperamos fazer uma 
grande partida”, animou-se.

Guarulhense e Portu-
guesa se enfrentam neste 
sábado no Ginásio Rogê 
Ferreira, em Campinas.



ÁRIES: Sua energia para seguir em frente com mais força 
estará de acordo com o elemento Fogo. Precisará ser o 
artista principal do que ocorre na sua vida. 

TOURO: Conseguirá avaliar as coisas com uma excelente 
qualidade para conquistar algo muito importante para 
você. 

GÊMEOS: Não terá muita paciência neste dia para fazer 
boas coisas, o planeta Júpiter pode lhe favorecer. Não 
conseguirá o que quer com o que precisa.

CÂNCER: Tende fornecer aos outras uma conduta mais 
cautelosa no que tange o seu conhecimento pelos mais 
próximos.

LEÃO: As dores na região das costas farão você sentir 
que precisa ajustar o seu posicionamento. O que te inco-
moda muito é a questão de agir de forma contundente.

VIRGEM: As coisas podem fazer com que você alimente 
uma qualidade melhor para este dia. O planeta Mercúrio 
tende a valorizar muito as coisas mais sentimentais. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 58

PLT
RECUPERA

VALACOMUM
TIRIRICA
IOTASOR
CTAASE
AMANOEL

CAMAURSO
BIGAAE
UNUTCP

ESPATIFAR
IAORIBE
VEUANAT
ASNOSLO

T.S. (?),
poeta e 
drama-
turgo

(?) de
lado:

desprezar 

Cores das
placas de 
advertên-

cia 

Sepultura
rasa para
enterrar

indigentes
"(?) da vi-
da": muito

irritado
(bras.)

Forma
sincopada

de
"senhor"

A 9a letra
do

alfabeto
grego

Ave que
cata car-
rapatos
no boi

Emílio
Santiago,

cantor
romântico

Centro Tec-
nológico da
Aeronáutica

(sigla)

(?) Carlos,
novelista
brasileiro

(?)
elástica: é
utilizada

em circos

(?) de fran-
go empana-
do: petisco
de bares

A prova
irrefutável

(jur.)

O "carro
de

corrida"
do Coliseu

Fim, em
francês

Fazer em
pedaços,
o coração

(fig.)

Manuel (?),
político

uruguaio

Ornato
para a

cabeça da
noiva

Anatomia
(abrev.)

O mais
comum

animal de
carga (pl.)

(?) Borges,
cantor

brasileiro

Certo jogo
de cartas

Estação ra-
diodifusora

(?) Verís-
simo, atriz
A Consti-

tuição

Adquire no-
vamente 

A cobrança
de consu-

mação
mínima,

segundo o
Procon

Amigo-(?):
o falso

Automóvel
(red.)

Noz,
em inglês
Dira (?),

atriz

3/fin — nut. 4/biga — iota. 5/cabal.

LIBRA: Exageradas movimentações tendem criar um 
problema para você conseguir fazer o que precisa lhe 
deixando mais fora da realidade.

ESCORPIÃO: As coisas que você tem sentido com mais 
afinco terão uma grande chance de soltar a sua paixão. 
Mostre força e determinação.

SAGITÁRIO: O teu sentimento menos aplicado irá ganhar 
relevância e influência neste dia por causa do Planeta 
Mercúrio. 

CAPRICÓRNIO: Enaltecer suas características, podem 
fazer você ganhar mais moral durante este grande 
momento. 

AQUÁRIO: Conquistar não será um problema para você, 
talvez encontre alguns pequenos desafios pela frente. 
Não deve desistir se a situação apertar para você. 

PEIXES: O planeta Netuno infiltrará no seu coração todo 
o amor que você precisa para superar algumas questões. 
O signo de Virgem também irá galgar bons momentos.
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Netflix confirma quinta e 
última temporada de Lucifer

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Fãs da série 
Lucifer podem comemorar. 
A Netflix confirmou a pro-
dução da quinta temporada, 
que será também a última.

Protagonizada por Tom 
Ellis, a série mostra as aven-
turas do diabo que se man-
dou do inferno e foi morar 
em Los Angeles. Na vida 
terrena, começa a trabalhar 
como um tipo de consultor 

da polícia, colaborando com 
a detetive Chloe Decker 
(Lauren German).

Lucifer foi produzida 
pela Fox até a terceira tem-
porada e foi cancelada em 
maio de 2018. A Netflix 
comprou os direitos e pro-
duziu uma quarta tempo-
rada para dar continuidade 
ao enredo. A série é inspi-
rada nas HQs homônimas 

de Neil Gaiman, spin-off de 
seu trabalho mais famoso, 
“Sandman”. Todas as tem-
poradas da série estão dis-
poníveis na Netflix.

A próxima temporada 
ainda não ganhou data ofi-
cial de estreia. O elenco da 
série conta ainda com Les-
ley-Ann Brandt, D.B. Woo-
dside, Aimee Garcia, Kevin 
Alejandro e Inbar Lavi.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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CLASSIFICADOS

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

11 4210-1371

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

v

11

CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019
www.elasmassagens.com.br

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Oportunidade

Dinheiro

EMP.DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Auxiliar de Enfermagem. 
F.: 4964-1222 - CV p/ 
deltamed@deltamed.
med.br
PROCURA-SE JOVEM 
De preferência masculino, 
que esteja cursando TEC. 
EM INFORMÁTICA, salario 
R$  1.498,00 + Vt., para 
trabalhar em Empresa em 
Guaruhos, enviar  CV p/ 
elaine@renosul.com.br

EMPREGO

Contrata-se

CENTRO ESPIRITUAL DEUSAS DO AMOR
Você que está vendo SUA FAMÍLIA SE DESTRUIR , SEU 
COMÉRCIO ou qualquer área de SUA VIDA SE 
ACABAR AOS POUCOS, você sente que coisas ruins 
estão acontecendo, PARE DE SOFRER em silêncio.
TRAZEMOS SEU AMOR E SUA FAMÍLIA em poucos 
dias, quebramos todos os tipos de maldições, 
feitiçarias e invejas. O que você precisa é nós 
conhecer e vê nossos trabalhos. Venha me visitar e 

traga seus problemas 
e vamos ajudar você a 
eliminar isso. Família 
não tem preço. Por 
isso não cobramos, 
ligue o mais rápido e 
vamos te ajudar.

LIGUE AGORA E 
MARQUE SUA 

CONSULTA
    (11) 98423-3900

PUBLICIDADE LEGAL

Esoterismo
MOLEZA DA SEMANA 
B. Vista 6x25, Ótimo Local 
2 dorms. + deps 2 vgs. 
+ edicula R$ 220. Mil. 
F.2382-8300
JD. STA. MENA MOLEZA 
10 x 25 Casa Resid. ou 
Coml. junto Av. DrºTimóteo 
c/á R. Cachoeira R$ 498 
Mil. est. imovel (-)valor Doc. 
ok 2382-8300
TERRENO 10 X 25 
Doc. ok, ao lado B. Maia 
R$ 370 Mil . est. prop. F.: 
2382-8300
TERRENO 10 X 25 STA. 
MENA 
Construido precisando de 
reforma. F.: 96587-8868

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se
E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

SALÃO 220MTS² 
Taboão Gru. Av. Silvestre 
Pires de Freitas ao lado da 
Casa e Vida. F.: 2404-2620

PORTO SEGURO 
Compre seu carro, moto, 
caminhão, ônibus, van , 
imóvel que tanto sonha 
sem pagar. F.: 98705-0244 
Luiz Nascimento E-mail 
juros.luiz.nascimento@
portoseguro.com.br

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. LUIZ PAULO ALVES- 

CTPS 19576 - série 312 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em 
vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. 
LUIZ PAULO ALVES, portador da CTPS 19576 - série 312- 
SP, a comparecer ao seu local de trabalho, a �m de 
retornar ao emprego ou justi�car as faltas desde 
Dezembro /2018, dentro do prazo de 24hs a partir desta 
publicação, isso não ocorrendo, estaremos considerando 
rescindido automaticamente o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda que 
tentamos o envio de telegrama por três vezes sem 
sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. – 
CNPJ 05.007.113/0001-32
Rod. Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – Guarulhos - SP

 A PARTIR DE
 140MTS² C/ 

INFRAESTRUTURA 
COMPLETA

KalladoF. 97619-2010

Ruas asfaltadas , água, 
esgoto, drenagem e 
iluminação pública.
Bairro Planejado  Peq. 
entrada + saldo em 180 
meses. 
Registro por conta da 

construtora

LOTES EM GUARULHOS 

94745-7749
5583-2905

Relax

APROVO CRÉDITO 
De 3 mil a 150 mil. 
Aumento de score, Libero 
Fgts,  baixo restrição 
4211-1400

Máquina

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
94159-7731

ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.
MIKIE MESTIÇA  22A. 
Massagens,olhos azuis 
e bela. F.: 99025-
7977/96613-0558
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

CONSÓRCIO 
Cota Contemplada, carta 
crédito R$ 32.900, Falta 23 
parc. de R$ 650, transf. s/
juros, pode comprar qquer 
Veículo. Quero R$ 21.500 
e pago a transf. 2414-0949/ 
98361-5020

VENDEDOR (A)
INTERNO

C/ EXPERIÊNCIA

p/ Distribuidora 
de auto peças 

situada em 
Guarulhos. Fixo, 
comissão VT e 
cesta básica. 
Interessados 
devem enviar 

CV para:
distribuicao.vagas@gmail.com

VENDEDOR (A)
INTERNO

S/ EXPERIÊNCIA

p/ Distribuidora 
de auto peças 

situada em 
Guarulhos. Fixo, 
comissão VT e 
cesta básica. 
Interessados 
devem enviar 

CV para:
distribuicao.vagas@gmail.com

GRANDE 
OPORTUNIDADE 
Terreno Plano,10 x 40  
R$ 160.Mil. Escritura 
Registrada. F.: 2467-3585/ 
2469-0108
VENDE-SE 
Av. Coqueiral, Seródio. 2 
Dorms, sala, coz. WC e 
gar.p/ 2 Auto. Aceita carro 
como entrada. R$ 130 mil. 
F.: 2467-3585/ 2469-0108
TERRENO PLANO 
Cidade Soberana, 5x40. 
R$ 110 Mil c/escritura. F.: 
2467-3585/ 2469-0108
MUDE JÁ 
Apto 2 dorms V. Rio  Só 
R$120 Mil. F.: (11) 2456-
3435
FINANCIAMENTO OK! 
Apto Próx. Shopping Maia  
Só R$220 Mil F.: (11) 
2456-3435
CASA (NOVA) 
PRIMAVERA 
2 Comôdos, Terreno 5x32 
R$ 90. Mil . F.: 2404-2620

AUX. PRODUÇÃO 
p/ trabalho em casa, 
ambos os sexos,  s/ exp., 
acima de 18  a., s/limite de 
idade,  of. todo treinamento 
neces., pode  ser feito em 
suas horas  livres ou em 
tempo integral.  Of. ajuda 
de custos R$  1.150,00, 
prêmios por produtividade 
s/ sorteio. Vagas p/todo o  
estado (11)4210-2322 ligue 
s/compromisso
TAPECEIRO 
c/ exp. em reformas finas 
de sofás, cadeiras puffs e 
etc. que corte, costure e 
tapece. Tratar com Eliane 
2409-2839 ou 99885-4535 
zap
SERRALHEIRO 
Soldador e Aj. Geral, Tratar 
c/ Gonçalves F.: 2414-2156
ADMITE-SE 
Pedreiro, ½ Oficial, 
Ajudante, Pintor e 
Telhadista. 2688-0872 
Horário Comercial.

CASA TRANQUILIDADE 
2 Dorms., sem vaga de gar. 
R$ 750,00 F.: 97894-2641 
zap. c/ proprietário, aceito 
depósito

Dupla Mayck & Lyan se apresenta neste domingo no Rancho Sertanejo
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Afinal, Sertane-
jos ou Caipiras? Quando se 
trata dessa dupla, isso não faz 
a menor diferença, pois ambos 
têm os pés plantados no chão 
do interior brasileiro, onde 
sempre pulsa uma alma caipi-
ra, aquela de dez cordas, que 
fez a fama de grandes músicos 
como Tião Carreiro & Pardi-
nho. Com um repertório que 
vai de moderna música serta-
neja aos clássicos da viola cai-
pira, Mayck & Lyan compõem, 
arranjam e interpretam uma 
fileira de sucessos que sempre 
fazem o público vibrar. E neste 
domingo (09) eles se apresen-

tarão a partir das 11 no Ran-
cho Sertanejo.

Lyan sempre teve um 
enorme fascínio por violas. 
“Ele não podia ver alguém to-
cando que ficava com os olhos 
fixos no instrumento. Ele 
ganhou uma viola aos onze 
anos e rapidamente aprendeu 
a tocar”, diz o pai Wilson Mei-
ra. Aprendeu a tocar é pouco. 
Atualmente, Lyan é conside-
rado um dos maiores violei-
ros da nova geração. 

Mayck é dono de registro 
vocal raro, grave e aveludado, 
na contramão dos cantores 
sertanejos que se apresentam 

por aí. Juntos, a dupla vem 
conquistando desde o público 
moderno até os fãs mais tradi-
cionais do gênero caipira. 

A dupla possui mais de um 
milhão de likes na página do 
Facebook, e chega a ultrapas-
sar a marca de 11 milhões de 
visualizações por vídeo posta-
do nas suas redes sociais. Ape-
sar de ainda jovens, Mayck 
(28) e Lyan (26) já possuem 
uma trajetória respeitável. São 
2 DVDs e 4 CDs lançados que 
já venderam mais de 300 mil 
cópias. Trazem na carreira 
marcas significativas, como: 
Disco de Ouro, Disco de Plati-

Serviço:
Domingo (09), às 11h – com almoço servido às 13h
Avenida Guarulhos, 2.212 – Ponte Grande
www.ranchosertanejocms.com.br/ e-mail: rancho.sertane-
jo@hotmail.com/ WhatsApp 98450-2455

na e DVDs de Ouro, além de 
várias indicações a prêmios. 

No domingo ainda terá o 
festival da culinária caipira 
preparada no fogão á lenhaa 
pelas comitivas. Se apresen-
tarão também Léo Satos, Jo-
hnny Barreto &Márcio Júnior, 
Leandro Lenes, Leila &Lucas, 
João Paulo & Santiago, Logan 
& Lohran e Pedro Denser.
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